Expedient:

4311400000-2019-0000032

Òrgan competent:

Alcalde

DECRET

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Porrera. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE DDBAAA1FF341406E8D6D3100E417E6D3 i data d'emissió 21/01/2020 a les 14:25:33

Contractació de l’actuació titulada: Reformes i millores per a realitzar a la
coberta del casal municipal

Fets
1. Per decret d’alcaldia de data 31/10/2019, es va aprovar l’expedient de
contractació de l’obra Reformes i millores per a realitzar a la coberta del casal
municipal, mitjançant procediment obert simplificat sumari.
2. En data 04/11/2019 es publica en el perfil de contractant de l'Ajuntament l’
anunci de licitació.
3. Dins del termini previst s’ha presentat l’oferta de la mercantil:
Construccions Pinatell, SL

4. Valorades les ofertes per la unitat tècnica, el licitador que ha obtingut la
millor puntuació és Construccions Pinatell, SL, essent la classificació de les
ofertes la següent:
ORDRE
1

LICITADOR
Construccions Pinatell, SL

PUNTUACIÓ
60 punts

Fonaments de dret
La legislació aplicable és la següent:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE,
del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria
de contractació pública.
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Plec de clàusules administratives particulars
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
sector públic (en endavant RD 817/2009).
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, en tot allò que no s’oposi, contradigui o resulti
incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Porrera. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE DDBAAA1FF341406E8D6D3100E417E6D3 i data d'emissió 21/01/2020 a les 14:25:33

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Adjudicar el contracte de les obres de Reformes i millores per a
realitzar a la coberta del casal municipal, a Construccions Pinatell, SL, amb NIF
B-55717003, per un preu de cinc mil quatre-cents trenta-vuit euros amb
noranta-cinc cèntims (5.438,95 €), IVA inclòs, amb el desglossament següent:
quatre mil quatre-cents noranta-cinc euros (4.495,00 €), pressupost net, i noucents quaranta-tres euros amb noranta-cinc cèntims (943,95 €) en concepte d’
Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb subjecció als plecs de
clàusules administratives i documentació complementària aprovats, exposant
seguidament les característiques i avantatges de les ofertes dels adjudicataris
que n’han determinat la selecció: millor oferta econòmica i ampliació del termini
de garantia en 60 mesos.
El licitador ha presentat certificat d'inscripció en el RELI, i la documentació
acreditativa de la capacitat d'obrar així com els certificats de l’Agència
Tributària i Seguretat Social.
Segon. Nomenar responsable del contracte al Sr. Jordi Mercadé Virgili.
Tercer. Notificar aquesta resolució al licitador i al responsable del contracte.
Quart. La formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura
d'acceptació pel contractista de la resolució d'adjudicació, iniciant-se el termini
d'execució del contracte.
Cinquè. Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.
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Sisè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes
del Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

L'alcalde,
Juan Carlos Garcia Vaqué
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